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Basuppdrag för RF-SISU distrikt från 2022 

 

RF-SISU distriktens stadgar 1 § Uppgift 

RF-SISU distriktsförbund har till uppgift att sköta idrottsrörelsens gemensamma angelägenheter inom 

distriktets gränser samt att enligt SISU:s stadgar planera, leda, samordna och utveckla studie-, 

bildnings- och utbildningsverksamheten inom distriktet. RF-SISU distriktsförbund ska arbeta i 

enlighet med RF-stämmans och SISU-stämmans samt RS och SISU:s förbundsstyrelses (FS) beslut. 

 

Uppdrag 

RF-SISU distrikten ska stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor 

regionalt och lokalt samt bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.  

All verksamhet utgår från RF och SISU:s verksamhetsidéer, Vi bedriver idrott i föreningar för att må 

bra, ha roligt och utvecklas under hela livet samt Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att 

ge kunskap, kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. 

RF-SISU distrikten verkar lokalt för att möta och stödja föreningens utveckling med anpassade 

insatser. Samverkan sker med SF och dess regionala organisation. SISU är anordnare av 

folkbildningsverksamheten. 

 

Utgångspunkter 

• SF leder och utvecklar sin idrott och sina föreningar. 

• Idrottsverksamheten bedrivs av föreningen  

 

Vägledande principer  

• RF-SISU distrikten utgår från föreningens behov och möter dem med anpassade insatser. SF:s 

styrdokument används i verksamheten. 

• RF-SISU distrikten är en resurs och stöd till föreningens utveckling. Viljan, kraften och 

ledningen i utvecklingen behöver finnas inom föreningen.  

• RF-SISU distrikten utför uppgifter där distriktet är den bäst lämpade organisationen för 

ändamålet dvs där den största samlade effekten uppnås om det är distriktet som utför arbetet. 

I övrigt utförs uppgifterna av SF/IF. 

• RF-SISU distrikt stödjer utveckling i SF-specifika frågor i samverkan med SF/IF.  

• RF-SISU distrikten erbjuder och samordnar idrottsövergripande verksamhet. 

• RF-SISU erbjuder och anordnar folkbildning i samverkan med föreningar. 

 

Verksamhetsområden 

RF-SISU distrikten är RF och SISU:s regionala organisering vilket innebär att de har två uppdrag, 

ett idrotts- och ett folkbildningsuppdrag. De båda uppdragen stärker varandra med sina särarter. 

RF-SISU distrikten har i uppdrag att stödja den regionala och lokala utvecklingen i samverkan med 

föreningar och SF och dess regionala organisering. För att lyckas är det viktigt att SF och RF/SISU 

gemensamt ansvarar för att säkerställa att fortlöpande dialoger sker mellan SF och RF-SISU 

distrikten.  
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Uppdraget som beskrivs nedan är det som är likvärdigt i hela landet därutöver finns vissa regionala 

skillnader såsom regionalt och kommunalt stöd och särskilda insatser som planeras och genomförs 

tillsammans med föreningar och SF och dess regionala organisering. 

 

RF-SISU distrikten företräder och samordnar den regionala och lokala idrottsrörelsen  

Syftet med att företräda och samordna den regionala och lokala idrottsrörelsen är att skapa och 

bibehålla goda förutsättningar för föreningar. 

Distrikten företräder idrottsrörelsen mot kommuner, regioner och andra offentliga aktörer samt 

intresseorganisationer och företag med idrottsrörelsens självständighet och utveckling som 

ledstjärna. 

Det innebär att; 

• Utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv omvärldsbevaka, driva opinion, företräda och 

stödja idrottsrörelsen i intressepolitiska frågor samt mediafrågor i syfte att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för SDF och idrottsföreningar i distriktet.     

 

RF-SISU distrikten stödjer föreningar i sin utveckling 

Distrikten stödjer föreningen att utveckla sin verksamhet. Stödet och insatserna anpassas efter 

föreningens behov och SF:s strategi. Distrikten erbjuder kompetensstöd och folkbildning inom 

områden såsom föreningskunskap, organisations- och verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete 

och stöd till föreningarna i deras arbete att skapa trygga idrottsmiljöer. Syftet är att stödja 

utvecklingen av hållbara föreningar i linje med Strategi 2025. 

Det innebär att; 

• Att distrikten erbjuder kompetensstöd inom områden såsom föreningskunskap, 

organisations- och verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete och stöd till föreningarna i 

deras arbete att skapa trygga idrottsmiljöer. 

 

RF-SISU distrikten erbjuder och anordnar folkbildning  

Distrikten anordnar folkbildning i föreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, 

idéer och vilja att utvecklas. Folkbildning är medskapande och frivillig och har ett egenvärde. 

Distrikten möter föreningen och stödjer dem i att lägga en plan för lärande och utveckling. 

Det innebär att; 

• Distrikten möter föreningar för att tillsamman med dem planera och anordna folkbildning för 

så många som möjligt. 

 

RF-SISU distrikten erbjuder och anordnar idrottsövergripande utbildningar och 

mötesplatser 

Distrikten genomför idrottsövergripande utbildningar för föreningsledare och tränare, grund- och 

fortsättningsnivå, enligt nationellt fastställda kursplaner. Distrikten samordnar och ger föreningar 

möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsbyte. Syftet är att bidra med kunskap, lärande och skapa 

nätverk mellan olika aktiva, ledare, föreningar och idrotter. 
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Det innebär att; 

• Distrikten erbjuder och genomför Idrottsövergripande utbildningar enligt nationellt 

fastställda riktlinjer för målgrupperna; Tränare, grund- och fortsättning och Föreningsledare 

grund 

 

RF-SISU distrikten är en resurs till SF:s utveckling av föreningar 

Distrikten är en resurs till SF:s utveckling av sina föreningar. Arbetet planeras och genomförs i 

enlighet med fastställd Samverkansmodell. Distrikten kan stödja föreningen med kompetensstöd och 

folkbildning. 

Det innebär att; 

• Att distrikten inom ramen för samverkansmodellen ska kunna stödja föreningar med 

kompetensstöd och folkbildning inom områden såsom föreningskunskap, organisations- och 

verksamhetsutveckling, värdegrundsarbete och stöd till föreningarna i deras arbete att 

skapa trygga idrottsmiljöer. 

 

RF-SISU fördelar och följer upp ekonomiskt stöd till föreningar i linje med 

idrottsrörelsens målsättningar  

Distrikten fördelar statligt stöd till föreningar i enligt med av RS fastställda Regelverk och Riktlinjer. 

Distrikten använder folkbildningsanslaget i enligt med av FS fastställda Regelverk, Riktlinjer och 

Anvisningar. Syftet är att stödja och möjliggöra föreningens verksamhet. 

 

Avgänsning av uppdraget  

Antidoping 

Kunskapshöjande insatser i ett förebyggande arbete mot doping. Folkbildning, utbildning och 

mötesplatser. Föreläsare och utbildningsmaterial ska vara godkända av Antidoping Sverige.  

 


